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MELLÉKLET

A Tanács következtetései az európai szomszédságpolitikáról

1. Üdvözölve az átalakuló szomszédság új megközelítéséről szóló, 2011. május 25-i közös 

közlemény közzétételét, a Tanács köszönetét fejezi ki a főképviselőnek és a Bizottságnak, 

hogy ezzel a közleménnyel eleget tett a Tanács 2010. július 26-án tett azon felkérésének, hogy 

indítsanak gondolkodási folyamatot az európai szomszédságpolitika jövőbeli végrehajtásának 

lehetőségeiről. A Tanács üdvözli továbbá a közös közlemény előkészítésének keretében 

folytatott konzultációkat.

2. Az EU által követett új megközelítés majdani alapja a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint 

a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok tisztelete, az alapvető szabadságok és a 

jogállamiság egyetemes értékei iránti elkötelezettség. Az EU és a szomszédai közötti 

partnerséget az egyes szomszédos országok igényei, kapacitása és reform-célkitűzései 

határozzák meg. A partnerség alapja a közös szerepvállalás és a differenciált bánásmód. Ez a 

fajta partnerség a fejlődésre kész és képes országokat az EU-val való szorosabb politikai 

társulás és az EU belső piacába való fokozatos integráció irányába mozdíthatja. A cselekvési 

terveket és az azzal egyenértékű dokumentumokat az EU hatékonyabban fogja felhasználni 

azáltal, hogy korlátozott számú prioritásra összpontosít, az intézkedések sorrendjét 

világosabbá teszi, egyértelműbb célkitűzéseket és pontosabb referenciaértékeket határoz meg, 

valamint erősíti a folyamat politikai irányítását. Ennek révén a partnereink könnyebben 

dönthetnek a reformok prioritási sorrendjéről, továbbá a segítségnyújtás ütemezése

könnyebben kapcsolható össze a szakpolitikai célkitűzésekkel.
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3. A Tanács egyetért abban, hogy fokozottabb támogatást kell nyújtani azoknak a 

partnereinknek, akik valódi és életképes demokráciát építenek, hogy támogatni kell az 

inkluzív gazdasági fejlődést, valamint hogy az európai szomszédságpolitikának mind a keleti, 

mind a déli dimenzióját erősíteni kell, különös tekintettel a demokrácia, az emberi jogok és a 

jogállamiság területére. A Tanács hangsúlyozza, hogy a politikai együttműködés erősítése, a 

gazdasági integráció elmélyítése és az EU támogatásának növelése a reformok 

megvalósításában elért eredmények függvénye lesz. Amennyiben partnereink készek 

reformokat hozni és az Unióval minden érintett területen hatékonyan együttműködni, az 

említettek partnereink igényeihez igazodnak majd, de ha a reformok elmaradnak, az EU 

felülvizsgálhatja azokat. Ezek az elvek valamennyi ENP-partnerre egyenlő mértékben 

vonatkoznának. A Tanács felkéri a főképviselőt és a Bizottságot az említett célkitűzések 

megvalósítását elősegítő megfelelő mechanizmusok és eszközök kidolgozására.

4. A Tanács örvendetesnek tartja, hogy a közös közlemény nagy hangsúlyt fektet a 

társadalmakkal kötött partnerségekre. Felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy 

terjesszenek elő konkrét javaslatokat a civil társadalom támogatására, többek között a 

Demokráciáért Európai Alapítványra és egy civil társadalmi pénzügyi eszközre vonatkozóan, 

továbbá dolgozzanak ki olyan új, a meglévő eszközökhöz és struktúrákhoz tökéletesen 

illeszkedő eszközöket, amelyekkel az EU támogatni tudja a valódi és életképes demokráciák 

kialakítását és működését a szomszédos országokban.
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5. Elismerve az áruk és szolgáltatások kereskedelmének fokozásával járó gazdasági előnyöket, a 

befektetések fellendítésének lehetőségét és az EU belső piacába való fokozatos integráció 

jelentőségét, a Tanács támogatja, hogy az EU folytassa ezen integráció előmozdítását azáltal, 

hogy – a közös közleményben javasoltaknak megfelelően – mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi övezeteket hoz létre az ENP-partnerekkel, amint annak feltételei 

teljesülnek. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetekről szóló tárgyalások 

megkezdésének feltétele a WTO-tagság, valamint az alapvető ajánlások nyomán való alapos 

felkészülés. A Tanács gyors előrehaladásra számít az Ukrajnával folytatott 

szabadkereskedelmi tárgyalások esetében, és nyugtázza, hogy több más keleti partnerország is 

jó ütemben halad az alapvető ajánlások teljesítésében. Üdvözli, hogy a mai napon sor került a 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetről a Moldovai Köztársasággal folytatandó 

tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási irányelvek elfogadására. A dél-mediterrán országokat 

illetően a Tanács ösztönzi az olyan kezdeményezéseket, amelyek a demokratikus és gazdasági 

reformok mellett elkötelezett partnerországokkal való kereskedelmi és befektetési kapcsolatok 

erősítését célozzák. E célból a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be ajánlásokat a 

kiválasztott dél-mediterrán partnerországokkal kötendő szabadkereskedelmi 

megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvekről. A Tanács egyetért abban, hogy a 

jelenleg zajló, illetve a jövőbeli tárgyalások keretében az EU-nak a piacra jutási lehetőségek 

javítására kell törekednie, adott esetben például a kereskedelmi engedmények kibővítése 

révén, figyelembe véve az egyes partnerországok sajátos körülményeit.

6. A személyek megfelelően irányított mobilitása alapvető tényező a kölcsönös megértés, az 

üzleti kapcsolatok, valamint a gazdasági növekedés szempontjából mind az EU-ban, mind a 

partnerországokban. Emlékeztetve az Európai Tanács 2011. március 11-i nyilatkozatára és a 

Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. június 9-i következtetéseire, a Tanács felkéri a Bizottságot, 

hogy a migrációval kapcsolatos általános megközelítés alapján folytassa és tegye intenzívebbé 

a partnerországokkal ezen e területen folytatott közös munkát. Az EU előkészíti az első 

körben Marokkóval, Tunéziával és Egyiptommal kötendő mobilitási partnerségekre irányuló 

tárgyalások megkezdését, a Bizottság 2011. május 25-i közleményében foglalt javaslat 

alapján. Az EU az uniós vízumkódexben rejlő potenciál teljes körű kiaknázására törekszik az 

EU és partnerországai közötti jóhiszemű utazók tekintetében. Az IB Tanács június 9-i és 10-i 

tanácsi következtetéseivel összhangban az EU megvizsgálja annak lehetőségét, hogy déli 

partnereivel eseti alapon vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásokat kössön. Az EU 

kötelezettségvállalása többek között az illegális migráció elleni küzdelem terén megvalósuló –

a visszafogadásra és a határigazgatásra is kiterjedő – hatékony együttműködéstől függ majd. 
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Emlékeztetve a keleti partnerségről szóló, 2010. október 25-i következtetéseire, az EU 
törekedni fog az Örményországgal kötendő mobilitási partnerségre irányuló tárgyalások 
lezárására, továbbá a Belarusszal kötendő, a teljes lakosságnak kedvező, valamint 
Örményországgal és Azerbajdzsánnal kötendő vízumkönnyítési és visszafogadási 
megállapodásokra irányuló párhuzamos tárgyalások megkezdésére. A Tanács üdvözli a 
Grúziával kötött vízumkönnyítési, illetve visszafogadási megállapodás hatálybalépését. A 
Tanács üdvözli az Ukrajnára és a Moldovai Köztársaságra vonatkozó vízumliberalizációs 
cselekvési tervek végrehajtásában elért eredményekről szóló jelentések előterjesztését; ezek a 
cselekvési tervek hasznos modellként szolgálhatnak a többi keleti partnerország tekintetében 
is, szem előtt tartva az egyes országok sajátosságait és eredményeit, a prágai nyilatkozattal és 
az azt követő tanácsi következtetésekkel összhangban.

7. A Tanács felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy – a szomszédságban indított egyéb 
kezdeményezésekkel szoros összhangban – valósítsa meg a közlemény ágazati 
együttműködésre vonatkozó javaslatait. Az EU meg fogja könnyíteni továbbá a 
partnerországok számára az uniós programokban és az uniós ügynökségek munkájában való 
részvételt.

8. Jelentősen megnövelt, 1,242 milliárd EUR összegig terjedő pénzügyi támogatásról fog döntés 
születni rendes költségvetési eljárás keretében, és mindenekelőtt a többéves pénzügyi keret 
sérelme nélkül. Ennek a támogatásnak a célja az, hogy választ adjon a szomszédság 
országaiban felmerült sürgős szükségletekre és új kihívásokra, valamint segítse az ott 
folyamatban lévő átalakulást. A Tanács várakozással tekint a költségvetési hatóság részére e 
témában benyújtandó bizottsági javaslat elé. Ezeknek a forrásoknak az elosztása során teljes
mértékben figyelembe kell venni a partnerországok szükségleteit, a reform iránti 
elkötelezettségüket, valamint a – közleményben meghatározott – valódi és életképes 
demokrácia megvalósítása terén tett előrelépésüket. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az
EBB-vel közösen fontolja meg, miként lehetne megszilárdítani a kockázatitőke-műveleteket a 
szomszédság országaiban, figyelembe véve a hatékony és eredményes költségvetési 
gazdálkodás szempontjait. A Tanács azt is aláhúzza, hogy felül kell vizsgálni a rendelkezésre 
álló forrásokkal kapcsolatos prioritásokat, és újólag megerősíti támogatását az EBB által 
nyújtott kölcsönök növelése iránt. Továbbá ismételten amellett foglal állást, hogy az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (EBRD) ki kellene terjesztenie működési területét azokra a 
déli partnerekre, amelyek a demokratikus átalakulás útjára léptek, és felkéri a többi jelentős 
adományozót és nemzetközi pénzügyi szervezetet, hogy vállaljanak részt ezekben az 
erőfeszítésekben. 
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9. A szomszédságpolitikára vonatkozó kibővített megközelítés kontextusában a Tanács 
várakozással tekint a Bizottság javaslata elé, amely a következő többéves pénzügyi keretbe 
illeszkedő olyan új európai szomszédságpolitikai eszközt hozna létre, amely egyszerűsített 
programozáson alapul, egyre inkább szakpolitikai szempontok által vezérelt, és – a „többért 
többet” elvből kiindulva – differenciáltabb megközelítést alkalmaz (beleértve annak lehetővé 
tételét, hogy a források elosztása jobban tükrözze a reformok terén nyújtott teljesítményt, 
illetve a reformmal kapcsolatos szükségleteket), és amely tükrözi a szakpolitikai ambíció 
emelt szintjét. Az új eszköz továbbá támogatni fogja a regionális együttműködést és a 
határokon átnyúló együttműködést az EU külső határain, és ezzel összefüggésben a Tanács 
aláhúzza az eredményes végrehajtást lehetővé tevő rugalmas mechanizmusok fontosságát is.
A Tanács vissza fog térni ezekre a kérdésekre a következő többéves pénzügyi keretről szóló 
megbeszélések során.

10. A Tanács várakozással tekint a 2011. szeptember 29–30-án Varsóban tartandó keleti 
partnerségi csúcstalálkozó elé, melynek célja, hogy elmélyítse az EU és a keleti partnerei 
közötti kapcsolatokat. A keleti partnerség törekvése az, hogy – a közös alapelvek, így a 
szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok 
által vezérelve – felgyorsítsa a politikai társulási folyamatot és a gazdasági integrációt a 2009. 
május 7-i prágai keleti partnerségi csúcstalálkozón tett közös nyilatkozatban foglaltak szerint.
Ezeket az alapértékeket az Európai Unió valamennyi tagállama magáénak vallja. A Tanács 
nyugtázza egyes partnerek európai törekvéseit és Európai iránti elkötelezettségét. A Tanács 
felkéri továbbá a főképviselőt és a Bizottságot, hogy javasoljanak ütemtervet, amely 
iránymutatásul szolgálna a keleti partnerség végrehajtásának folytatásához, és ehhez építsenek 
a csúcstalálkozó eredményeire, valamint vegyék figyelembe a kiemelt kezdeményezések és 
konkrét projektek további végrehajtását, illetve tegyenek javaslatokat arra is, hogy hogyan 
lehetne növelni a regionális együttműködést.

11. A Tanács aláhúzza az Unió a Mediterrán Térségért fontosságát. Ez a kezdeményezés 
kiegészíti az EU és a déli partnerországok közötti kétoldalú kapcsolatokat, ezért jobban ki kell 
aknázni a benne rejlő lehetőségeket a konkrét projekteken keresztül megvalósuló, hatékony és 
eredményorientált regionális együttműködés megszervezése terén. A Tanács üdvözli Juszef 
Amraninak az Unió a Mediterrán Térségért főtitkáraként történő kinevezését. A Tanács újólag 
megerősíti támogatását az Unió a Mediterrán Térségért titkársága iránt, melynek 
katalizátorszerepet kell betöltenie, és olyan stratégiai jelentőségű konkrét projektek köré kell 
csoportosítania az államokat, az EBB-t, a nemzetközi pénzügyi intézményeket és a 
magánszektort, amelyek az egész térségben elősegítik a munkahelyteremtést, az innovációt és 
a növekedést.
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12. Az európai szomszédságpolitikának választ kell tudnia adni a déli szomszédság országaiban 
jelentkező új kihívásokra. Az átmenet hosszú és nehéz folyamatnak ígérkezik, ám a Tanács 
hangsúlyozza, hogy mind az EU, mind a tagállamok szilárdan elkötelezettek az iránt, hogy 
végigkísérjék és támogassák a politikai és gazdasági reformok iránt valóban elkötelezett 
kormányok, illetve a civil szervezetek konkrét erőfeszítéseit. Ezzel összefüggésben a Tanács a 
főképviselőt és a Bizottságot annak biztosítására ösztönzi, hogy a „Partnerség a demokráciáért 
és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” elnevezésű, március 8-i közlemény 
folyamatban lévő, a vonatkozó európai tanácsi következtetésekkel is összhangban lévő 
végrehajtása során az átalakuló szomszédság új megközelítéséről szóló közleményben 
foglaltakat is vegyék figyelembe. A Tanács üdvözli, hogy a főképviselő létrehozta a dél-
mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoportot. Ez előre fogja lendíteni az Európai Uniónak 
a mediterrán térséggel kapcsolatos törekvéseit a demokrácia megszilárdítása és az inkluzív 
gazdasági fejlődés iránti koherens nemzetközi támogatás előmozdítása terén. Szintén üdvözli 
a főképviselő javaslatát egy, a dél-mediterrán régióért felelős EUKK kinevezésére, és 
hangsúlyozza, hogy a különleges képviselőnek mihamarabb meg kell kezdenie a munkát. A 
Tanács üdvözli a deauville-i partnerséget és a G8-ak támogatását a demokratikus átmenet 
folyamatában lévő országok iránt.

13. A Tanács ösztönzi a főképviselőt és a Bizottságot arra, hogy éljenek a Lisszaboni 
Szerződésből adódó lehetőségekkel, és növeljék az EU részvételét az elhúzódó konfliktusok 
rendezésében, figyelembe véve a már bevált gyakorlatokat, valamint a közös kül- és 
biztonságpolitikai és egyéb uniós eszközök együttes felhasználásával vállvetve törekedjenek a 
regionális biztonság növelésére a szomszédság országaiban. Felhívja a partnerországokat, 
hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket a konfliktusok rendezésére, és használják ki a lehető 
legjobban az Unió által nyújtott támogatást.

14. A Tanács egyetért abban, hogy a tagállamoknak az európai szomszédságpolitika keretében 
nyújtott uniós támogatást ki kell egészíteniük és meg kell erősíteniük nemzeti támogatási 
programjaik révén, biztosítva egyúttal a gondosan összehangolt fellépést. Továbbá arra 
ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy fokozottan egyeztessen más adományozókkal és a 
nemzetközi pénzügyi intézetekkel.

15. A Tanács várakozással tekint az átalakuló szomszédságra vonatkozó új megközelítés 
megvalósítása elé, és felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy 2012-ben tegyenek 
jelentést.

_______________


